
Навчальна дисципліна є складовою частиною загальної

підготовки майбутнього фахівця до здійснення навчально-

виховного процесу, спрямованого на ознайомлення дітей

дошкільного віку з особливостями естетичного сприймання

творів образотворчого мистецтва й оволодіння ними

художньою працею розглядається в контексті загальної

характеристики професійно значущих якостей вихователя.



Художня праця та основи дизайну - гуманітарна дисципліна, яка поєднує в собі технологію

ручної та механічної обробки різних матеріалів з художньо-декоративною діяльністю та

основами дизайну.

Мета курсу – підготовка майбутніх вихователів до практичної реалізації означеного завдання

у процесі організації посильної господарсько-трудової діяльності дітей у дошкільному

навчальному закладі. Набуття ними художньо-графічної та проектно-художньої культури під час

розробки навчальних дизайн-проектів та проектно-технологічної культури під час втілення

творчого задуму в матеріалі у процесі навчальної дизайн-діяльності.

Навчальна дисципліна «Художня праця та основи
дизайну» передбачає виготовлення різноманітних
виробів з паперу, глини, тканини, рослинного та
залишкового матеріалу, сувеніри для своїх близьких і
знайомих, предмети для ігор, атрибути святкового
оздоблення кімнати до свята тощо.





Творчий підхід до здійснення навчально-виховної

діяльності, розвиток пізнавальної активності

студентів, формування у студентів позитивної

мотивації щодо вивчення курсу «Художня праця та

основи дизайну» забезпечується використанням таких

методів і прийомів: творчі пошукові завдання;

реферування літератури з проблеми, що вивчається;

підготовка наочно-методичних посібників та творчих

виробів для роботи з дітьми. Так, ручна праця є

джерелом насолоди для дітей, засобам розвитку

сенсорних відчуттів (дотикових, зорових, слухових),

психічних процесів (уяви, мислення, мовлення),

моторних навичок, естетичного чуття, моральних

якостей.



Організація діяльності художньої праці та дизайну з

дітьми дошкільного віку потребує уваги і керівництва з

боку дорослих, що полягає насамперед у забезпеченні

належних умов.

У художній праці дошкільник знаходить найвищу

зацікавленість, успішність і, що важливо, низький рівень

стомлюваності. Ці фактори позитивно впливають на

загальний психічний, розумовий та творчий розвиток

дитини.



У художній праці формується

самостійність дітей на тлі

загального розвитку і завдяки

роботі з різними видами

матеріалів.Художні можливості дітей диференційовані, а

про результати їхнього навчання свідчить не

лише те, наскільки вміло вони працюють,

виготовляючи різні поробки, а й глибина та сила

інтересу, самопізнання, ставлення до якості

виконаного завдання, прагнення і намагання

вдосконалювати навички художньої діяльності.



В процесі занять з художньої праці інтегрально

взаємодіють пізнавальна та продуктивна функції, що

забезпечує процес від засвоєння знань до їх самостійного

застосування на практиці.

Займаючись художньою працею, діти пізнають багато

нового, розвивають художньо-творчі здібності.







Варіативність різних матеріалів, їх легка

трансформація, постійна змінність та

абстрактність сприяють вільному виявленню

ініціативи, спонукають дітей до самостійності і

творчого пошуку, сприяють формуванню у них

пізнавальних інтересів та самостійності.



Впровадження художньої праці в діяльність дітей дошкільного

віку є важливим та цінним заходом, що стимулює загальний

особистісно-творчий розвиток дошкільників. Таким чином, є всі

підстави розглядати художню працю як важливий елемент

гармонійного і творчого розвитку дитини.

Художня творчість - одна з найбільш дійових форм

естетичного опанування світу дітьми.



Таким чином, вивчення навчальної дисципліни «Художня праця та

основи дизайну» є важливим підгрунтям для формування майбутнього фахівця

в галузі дошкільної та спеціальної освіти. Оскільки, художня праця важлива у

навчально-виховному процесі закладів , яка традиційно належить до творчо-

продуктивної діяльності, в процесі якої дитина створює з різних матеріалів

корисні та естетично значущі предмети та вироби.



Художня праця дітей

дошкільного віку може виявитися

тим тлом, на якому окресляться

їхні здібності і проявляться

таланти.






